
Landbouw (groep) 
Landbouw algemeen (61) 

 

Aan één zijde van de Broekdijk van Spankeren ligt een natuurgebied waar met zorg mee om 
wordt gegaan, maar de agrarische grond aan de andere kant is minstens net zo mooi. Hier 
moeten ze ook van afblijven, maar heeft geen status voor behoud.  

Als biologisch bedrijf zitten we ver onder de mestproductie. Er is geen uitzondering voor 
biologische boeren om ergens anders mee te kunnen compenseren (andere uitstoot). 

Als ik een ecologische pachter zou kunnen vinden zou ik dat willen, maar deze is niet 
beschikbaar. 

Als je meer bouwmogelijkheden hebt dan nu, bijvoorbeeld voor een verbreed bedrijf in het 
buitengebied, zou het makkelijker zijn om zo’n bedrijf te runnen en te ontwikkelen. Nu zoek 
je als eerste binnen de planologische mogelijkheden.   

Bij de gemeente ontbreekt kennis en daarmee een zekere vorm van begrip om een 
paardenfokkerij te ontwikkelen. Dat lijkt soms tegen te werken.  

Boeren en natuurorganisaties ‘keren elkaar de rug toe’. Er zou gezamenlijk gekeken moeten 
worden hoe natuur en agrarisch beheer in stand gehouden kunnen worden.  

Boeren kunnen ondernemender zijn op het gebied van samenwerking met de grote 
terreinbeheerders. 

Boeren moeten volgens hun pachtcontract voldoen aan verschillende beheerverplichtingen, 
zoals het onderhouden van een haag die op het land staat. Het is daarom niet aantrekkelijk 
om sommige akkers te pachten. 

Boeren zien het kleinschalig natuurlandschap eerder als een bedreiging dan als een kans. 

De akkers van nu liggen er te liggen, er gebeurt niets mee, terwijl er kansen liggen voor het 
planten van gewassen van oudsher en dit geeft een mooi beeld.  

De bedrijfsvoering van de (grootschalige) landbouw leidt ertoe dat er minder variatie is in 
begroeiing. Dit heeft een lagere biodiversiteit tot gevolg. 

De beweging van groot wild tussen de Veluwe en de IJsselvallei is een aandachtspunt voor 
de toekomst. Een probleem voor boeren is namelijk dat je herten krijgt op het land bij hoge 
dichtheden. Een ander probleem is dat boeren bang zijn dat herten ziekten overbrengen.  

De collectieven beheerpakketten van natuur in het agrarisch gebied zijn te veel top-down 
geworden.  

De gemeente is niet flexibel. Bij de bouw van een kippenhok gaan alle remmen erop. Als 
vergunningaanvrager moet je veel tijd stoppen in onderzoeken om te laten zien wat de 
milieueffecten zijn. Hoewel die effecten laag kunnen zijn, wordt er alsnog niet altijd 
meegewerkt. 

De gemeente stelt in het beeldkwaliteitsplan linten voor als afscheiding. Ik kom zelf met een 
voorstel voor meidoornhagen, maar ik heb wel tijd (en ruimte) nodig om dit te kunnen 
ontwikkelen en die krijg ik niet. Deze hagen passen veel beter in het landschap. 



De gemeente zou meer moeten weten wat er speelt en hoe de paardenfokkerij werkt. Het 
belangrijkste probleem is dat de gemeente niet altijd voldoende kennis heeft. Hierdoor kost 
het veel moeite om samen tot een goede oplossing te komen. Waarom nodigen we de raad 
en het ambtelijk apparaat niet eens uit om te komen kijken op het bedrijf? 

De landbouw die er is, moet biologisch worden. Je lost daarmee verschillende dingen op. De 
ecologische veerkracht is nu niet goed. Kan het systeem na een verstoring weer terugkomen 
naar een balans?  

De landbouw zit op slot door alle functies die er zijn van buitenaf (zoals natuur en recreatie). 
De concurrentie is groot. 

De nadruk van agrarisch beheer komt meer op fauna te liggen dan op botanisch beheer als 
gevolg van EU-regelgeving. Boeren hebben geïnvesteerd in het botanisch beheer. Dit wordt 
nu opgeheven en zorgt zodoende voor kapitaalvernietiging. 

De natuurwaarden in het landelijk gebied worden verkwanseld, dit komt door de verdere 
schaalvergroting. De groenblauwe dooradering verandert; kavels worden groter en de mest 
komt bijna tot op de sloot. Daar komt geen patrijs meer broeden. 

De omschakeling naar biologisch is niet zo makkelijk meer, het volume wordt te groot en de 
melkprijs zakt. Er is daarom nu een wachtrij voor biologische boeren. 

De schaalvergroting in de landbouw gaat door, maar de Rhedense boeren willen niet 
stoppen. Hoe kunnen we de boeren accommoderen? 

De wildtunnel, die onder de A348 doorgaat, is veel te klein voor een edelhert of een ree. Dit 
had in het verleden grootser aangepakt moeten worden. 

Door de ontwatering en een te hoge stikstofdepositie is er een verlies aan biodiversiteit in 
natuurgebieden. 

Door de veranderende structuur van de zorg wil de bank geen lening verstrekken. Het is heel 
moeilijk om een zorgcontract (voor bijvoorbeeld zorgwoningen naast de boerderij) te krijgen 
als je geen locatie hebt, maar je kunt geen locatie hebben als je geen geld hebt. 

Door het intensief gebruik als gevolg van de landbouw (zoals de eis van een lage 
grondwaterstand voor het maaien) is er een verlies aan biodiversiteit in het agrarisch gebied. 

Door meer woningbouw en het aanwezige waterwingebied zou er op een andere manier 
‘geboerd’ moeten worden. Er moet bijvoorbeeld alleen gewerkt worden agrarische 
gewassen zonder bestrijdingsmiddelen omdat dit beter is voor het woongenot en voor de 
kwaliteit van het water. 

Door vertragingen in de procedures in de zorg wordt geld later uitgekeerd. Voor een 
zorgboerderij betekent dit dat een groter werkkapitaal nodig is dan vroeger. Dat maakt het 
runnen van zo’n boerderij minder makkelijk dan zou kunnen. 

Doordat gronden en deels ook schuren gepacht worden, is het lastig om knopen door te 
hakken en investeringen te doen (zoals zonnepanelen of asbestverwijdering). Het is niet 
altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de kosten. 

Een grondwaterbeschermingsgebied wordt door velen (met name grondgebruikers) als iets 
nadeligs gezien. Dit komt onder andere door het niet kunnen gebruiken van bemesting- en 
beschermingsmiddelen en doordat er verdroging op kan treden.  



Een landeigenaar kan zijn gewas/bos niet (tijdelijk) beschermen tegen vraat van roodwild 
vanwege het bestemmingsplan. 

Er is geen traditie om seizoensproducten te verkopen. 

Er staan zoveel regels in het bestemmingsplan, waardoor een aanvraag niet soepel kan 
verlopen. Een wijziging binnen het bestemmingsplan heeft bij een bepaalde aanvraag 
ongeveer 2 jaar geduurd. 

Er wordt veel afgesnoept van de landbouwgrond, met name door de omvorming naar 
natuurontwikkeling. 

Er zijn hier 20 jonge boeren in het gebied, dus de gronddruk is hier groter dan elders.  

Er zijn nu maar 3 natuurcollectieven in heel Gelderland. Een lokaal collectief is te veel werk 
en te ingewikkeld voor de regelgeving. Hier liggen zeker kansen. 

Er zijn veel hagen verdwenen (voornamelijk meidoornhagen) door de schaalvergroting van 
de landbouw. Dit is zonde, want de hagen zijn karakteristiek. 

Geef boeren meer initiatiefruimte om bij te dragen aan natuur- en landschapsbehoud in het 
agrarisch gebied. Ontwikkelingen komen te weinig van onderaf. 

Het ‘Calimero-effect’ onder boeren; boeren voelen zich klein en hebben het idee dat er niet 
gepraat kan worden over samenwerking, terwijl dit juist goed zou zijn voor boeren en 
natuur. 

Het beeldkwaliteitsplan, opgesteld door de gemeente, lijkt gericht op hobbymatige 
paardenhouders of pensions. De randvoorwaarden binnen dit plan maken het onmogelijk 
om bedrijfsmatige aanpassingen te doen voor een groot bedrijf. 

Het is moeilijk om als ondernemer te ‘verbreden’ op verschillende vlakken, er zitten veel 
regels aan vast waardoor je beperkt wordt. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar vlees van 
stieren verkopen aan restaurants, omdat er een aparte vergunning voor nodig is. 

Het natuurbeheer is te veel door bureaus ingevuld en te weinig door de boeren zelf. 

Hoe ga je om met de functiewijziging van agrarisch naar wonen met mogelijke 
nevenactiviteiten (zorg, etc.) in relatie tot de aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
als ook bereikbaarheid en bestrijdbaarheid hulpdiensten? Dergelijke functiewijzigingen 
leveren de nodige uitdagingen op die een gemeente bewust moet afwegen. Er moet 
bijvoorbeeld sneller gehandeld worden bij een gebouwen met een zorgfunctie. 

Hoe ga je om met de schaalvergroting van de landbouw? Schaalvergroting kan een probleem 
zijn in kleinschalige, waardevolle landschappen of in ons groene erflandschap met lanen. 
Denk hierbij aan inpassing van nieuwe schuren, uitbreidingen van erven, inpassing van 
nieuwe wegen en verbredingen van wegen in combinatie met lanen. 

Hoe ga je om met vermesting, verdroging en versnippering? De landbouw is de sleutel om 
dit probleem op te lossen; hier moet dus beleid voor komen. Zodoende kan ook de natuur 
versterkt worden. 

Hoe gaan we om met het verlies van biodiversiteit? Naar verwachting is de situatie in 
Rheden in lijn met de landelijke trends en ontwikkelingen waarbij gezegd wordt dat het 
aantal boerenlandvogels sterk terugloopt. Enkele oorzaken hiervan zijn het verdwijnen van 
leefgebied, intensief landgebruik, verdroging, vermesting, bestrijdingsmiddelen, invasieve 



soorten en klimaatverandering. Kunnen we door duurzame gebiedsontwikkeling het verlies 
aan biodiversiteit tegengaan? 

Hoe kunnen we omgaan met de beperkende of conflicterende regelgeving 
(natuurbescherming, PAS) naast de ontwikkeling van de omgevingswet en het bestuurlijke 
afwegingskader?  

Hoe stimuleren we als gemeentelijke overheid duurzame landbouw in een voor landschap, 
natuur en cultuurhistorisch waardevol en kwetsbaar gebied? 

Hoe zorgen we ervoor dat de leefbaarheid in het buitengebied behouden blijft in relatie tot 
de afnemende agrarische bedrijvigheid? Welke nieuwe economische functies zijn wenselijk 
om de leefbaarheid te behouden en of te verbeteren?  

Mensen uit de dorpen zijn zich niet bewust van het feit dat de landbouw en de boeren 
‘nodig’ zijn voor het landschap en de beleving ervan. 

Op een deel van de agrarische gronden langs het Apeldoorns Kanaal ligt een 
industriebestemming. Inwoners uit Spankeren zien liever dat deze bestemming veranderd 
om de agrariërs te behouden. Dit heeft de voorkeur boven industrie, mede vanwege het 
beeld van het buitengebied dat zo het best behouden blijft. Dit beeld gaat nu verloren. 

Over de hele gemeente heeft de landbouw wel een goed imago. Binnen de gemeente is 
weinig aandacht voor de landbouw en dat is jammer. 

Overal in de gemeente staan hekken, maar bij mij moeten ze weg. Voor ieder hekwerk dat ik 
moet verzetten, moet ik naar de gemeente. Voor het aanleggen van groenwallen (voor het 
tegenhouden van de wind), moet ik een vergunning aanvragen. Dit geldt voor alles wat ik wil 
op mijn bedrijf en maakt de bedrijfsvoering moeilijk. 

Te weinig mensen realiseren zich dat je als eigenaar van een landgoed duurzame (langjarige) 
keuzes maakt. Daar hoort ook financiële duurzaamheid bij. Als eigenaar kies je niet voor een 
eenzijdige doelstelling. De bosbouw, de natuur, de landbouw, de cultuurhistorie en de 
recreatie moeten in evenwicht zijn. 

Veel agrarische functies verdwijnen; het nog bestaande akkerland krijgt een woonfunctie. 
Dit resulteert ook in een verandering van cultuurhistorische elementen in het landschap. Dat 
is jammer. Agrariërs en natuur zouden meer samen moeten gaan. 

Veel boeren zijn afhankelijk van het pachten van gronden; de prijzen zijn flexibel en dit 
maakt ondernemen moeilijk.  

Wat is ons doel voor het landelijk gebied? Waarvoor moet het geschikt zijn/worden/blijven 
en wat zijn daarvoor benodigde kwaliteitseisen?  

We moeten oppassen met nevenactiviteiten op het agrarisch bedrijf, zodat we elkaar niet in 
de weg gaan zitten. 

We willen toe naar een circulaire economie in 2050. In het Nationaal Grondstoffenakkoord 
staan afspraken om de Nederlandse economie steeds meer te laten draaien op herbruikbare 
grondstoffen. De gemeente Rheden heeft als doelstelling om te komen tot 75% 
afvalscheiding (is in lijn met de landelijke doelstelling). Deze (mogelijke) ontwikkeling zal ook 
z’n beslag hebben op het buitengebied (zoals de productie van andere gewassen en 
grondstoffen). Hoe kunnen we hier mee omgaan?  

Weg met de bestrijdingsmiddelen! Want die vormen een gevaar voor de bijen. 



Willen we als gemeente inspelen op de mogelijkheden (met name hergebruik) bij 
vrijkomende bebouwing van boeren of bedrijven die stoppen? Zoja, wat laten we dan toe en 
wat is ruimtelijk aanvaardbaar? Gelet op andere belangen die spelen in het buitengebied en 
onder welke voorwaarden. 

 

 

Bedrijfsvoering (27) 

De bedrijfsvoering met betrekking tot landbouwbedrijven. 

 

Als de gemeente wat meer betrokken zou zijn bij de ontwikkelingen die spelen, zou het 
makkelijker zijn om dingen geregeld te krijgen. In de beleidsvorming zit het wel, maar de 
uitvoering verloopt heel stroperig. Dit zou dus versneld moeten worden.  

Als je meer bouwmogelijkheden hebt dan nu, bijvoorbeeld voor een verbreed bedrijf in het 
buitengebied, zou het makkelijker zijn om zo’n bedrijf te runnen en te ontwikkelen. Nu zoek 
je als eerste binnen de planologische mogelijkheden.   

Als ondernemer krijg je niet het idee dat je de gemeente als partner hebt, maar meer het 
idee dat ze je onder de duim houden. Het gevoel van trots ontbreekt. 

Bedrijven willen veelal uitbreiden, maar er is niks mogelijk. Er zou beter bekeken moeten 
worden hoe dit op eigen terrein zou kunnen. 

Bij de gemeente ontbreekt kennis en daarmee een zekere vorm van begrip om een 
paardenfokkerij te ontwikkelen. Dat lijkt soms tegen te werken.  

Boeren moeten volgens hun pachtcontract voldoen aan verschillende beheerverplichtingen, 
zoals het onderhouden van een haag die op het land staat. Het is daarom niet aantrekkelijk 
om sommige akkers te pachten. 

De akkers van nu liggen er te liggen, er gebeurt niets mee, terwijl er kansen liggen voor het 
planten van gewassen van oudsher en dit geeft een mooi beeld.  

De bedrijfsvoering van de (grootschalige) landbouw leidt ertoe dat er minder variatie is in 
begroeiing. Dit heeft een lagere biodiversiteit tot gevolg. 

De gemeente is niet flexibel. Bij de bouw van een kippenhok gaan alle remmen erop. Als 
vergunningaanvrager moet je veel tijd stoppen in onderzoeken om te laten zien wat de 
milieueffecten zijn. Hoewel die effecten laag kunnen zijn, wordt er alsnog niet altijd 
meegewerkt. 

De gemeente stelt in het beeldkwaliteitsplan linten voor als afscheiding. Ik kom zelf met een 
voorstel voor meidoornhagen, maar ik heb wel tijd (en ruimte) nodig om dit te kunnen 
ontwikkelen en die krijg ik niet. Deze hagen passen veel beter in het landschap. 

De gemeente zou meer moeten weten wat er speelt en hoe de paardenfokkerij werkt. Het 
belangrijkste probleem is dat de gemeente niet altijd voldoende kennis heeft. Hierdoor kost 
het veel moeite om samen tot een goede oplossing te komen. Waarom nodigen we de raad 
en het ambtelijk apparaat niet eens uit om te komen kijken op het bedrijf? 



Door het intensief gebruik als gevolg van de landbouw (zoals de eis van een lage 
grondwaterstand voor het maaien) is er een verlies aan biodiversiteit in het agrarisch gebied. 

Door meer woningbouw en het aanwezige waterwingebied zou er op een andere manier 
‘geboerd’ moeten worden. Er moet bijvoorbeeld alleen gewerkt worden agrarische 
gewassen zonder bestrijdingsmiddelen omdat dit beter is voor het woongenot en voor de 
kwaliteit van het water. 

Doordat gronden en deels ook schuren gepacht worden, is het lastig om knopen door te 
hakken en investeringen te doen (zoals zonnepanelen of asbestverwijdering). Het is niet 
altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de kosten. 

Er is aan het begin van een ontwikkeltraject geen duidelijkheid of je tot een oplossing kunt 
komen en er is aan het begin geen duidelijkheid of het traject een kans van slagen heeft. Er 
is meer openheid gewenst en processen zouden sneller moeten gaan. 

Er staan zoveel regels in het bestemmingsplan, waardoor een aanvraag niet soepel kan 
verlopen. Een wijziging binnen het bestemmingsplan heeft bij een bepaalde aanvraag 
ongeveer 2 jaar geduurd. 

Er zijn hier 20 jonge boeren in het gebied, dus de gronddruk is hier groter dan elders.  

Het beeldkwaliteitsplan, opgesteld door de gemeente, lijkt gericht op hobbymatige 
paardenhouders of pensions. De randvoorwaarden binnen dit plan maken het onmogelijk 
om bedrijfsmatige aanpassingen te doen voor een groot bedrijf. 

Het is moeilijk om als ondernemer te ‘verbreden’ op verschillende vlakken, er zitten veel 
regels aan vast waardoor je beperkt wordt. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar vlees van 
stieren verkopen aan restaurants, omdat er een aparte vergunning voor nodig is. 

Het is moeilijk om overheidsregelingen in te bouwen in je financieel concept. Je krijgt 
bijvoorbeeld subsidie voor een periode van 6 jaar, maar je weet niet waar je daarna aan toe 
bent. 

Hoe ga je om met vermesting, verdroging en versnippering? De landbouw is de sleutel om 
dit probleem op te lossen; hier moet dus beleid voor komen. Zodoende kan ook de natuur 
versterkt worden. 

Hoe gaan we om met het verlies van biodiversiteit? Naar verwachting is de situatie in 
Rheden in lijn met de landelijke trends en ontwikkelingen waarbij gezegd wordt dat het 
aantal boerenlandvogels sterk terugloopt. Enkele oorzaken hiervan zijn het verdwijnen van 
leefgebied, intensief landgebruik, verdroging, vermesting, bestrijdingsmiddelen, invasieve 
soorten en klimaatverandering. Kunnen we door duurzame gebiedsontwikkeling het verlies 
aan biodiversiteit tegengaan? 

In de gemeente Rheden duurt een voortoets veel langer dan in de gemeente Brummen en er 
worden meer eisen gevraagd waar we nog niet aan kunnen voldoen. Dit is jammer.  

Overal in de gemeente staan hekken, maar bij mij moeten ze weg. Voor ieder hekwerk dat ik 
moet verzetten, moet ik naar de gemeente. Voor het aanleggen van groenwallen (voor het 
tegenhouden van de wind), moet ik een vergunning aanvragen. Dit geldt voor alles wat ik wil 
op mijn bedrijf en maakt de bedrijfsvoering moeilijk. 

Veel boeren zijn afhankelijk van het pachten van gronden; de prijzen zijn flexibel en dit 
maakt ondernemen moeilijk.  



Wat is ons doel voor het landelijk gebied? Waarvoor moet het geschikt zijn/worden/blijven 
en wat zijn daarvoor benodigde kwaliteitseisen?  

We moeten oppassen met nevenactiviteiten op het agrarisch bedrijf, zodat we elkaar niet in 
de weg gaan zitten. 

 

 

Biologische landbouw (7) 

 

Als biologisch bedrijf zitten we ver onder de mestproductie. Er is geen uitzondering voor 
biologische boeren om ergens anders mee te kunnen compenseren (andere uitstoot). 

De gemeente is niet flexibel. Bij de bouw van een kippenhok gaan alle remmen erop. Als 
vergunningaanvrager moet je veel tijd stoppen in onderzoeken om te laten zien wat de 
milieueffecten zijn. Hoewel die effecten laag kunnen zijn, wordt er alsnog niet altijd 
meegewerkt. 

De gemeente staat voor een ‘groene’ gemeente, maar er wordt niet meegedacht als ik met 
een groen idee kom. 

De landbouw die er is, moet biologisch worden. Je lost daarmee verschillende dingen op. De 
ecologische veerkracht is nu niet goed. Kan het systeem na een verstoring weer terugkomen 
naar een balans?  

De omschakeling naar biologisch is niet zo makkelijk meer, het volume wordt te groot en de 
melkprijs zakt. Er is daarom nu een wachtrij voor biologische boeren. 

Door de veranderende structuur van de zorg wil de bank geen lening verstrekken. Het is heel 
moeilijk om een zorgcontract (voor bijvoorbeeld zorgwoningen naast de boerderij) te krijgen 
als je geen locatie hebt, maar je kunt geen locatie hebben als je geen geld hebt. 

Het is moeilijk om als ondernemer te ‘verbreden’ op verschillende vlakken, er zitten veel 
regels aan vast waardoor je beperkt wordt. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar vlees van 
stieren verkopen aan restaurants, omdat er een aparte vergunning voor nodig is. 

 

 

Kwaliteit van de bodem (2) 

De kwaliteit van de bodem als gevolg van de landbouw. 

 

Doordat de wet met betrekking tot de bodem vervalt gaan de bodemtaken naar de 
gemeente. Het is nu niet duidelijk waar de kwaliteit aan moet voldoen en hoe moet er 
gesaneerd moet worden? Dit moet terugkomen in de omgevingsvisie. 

Wat is ons doel voor het landelijk gebied? Waarvoor moet het geschikt zijn/worden/blijven 
en wat zijn daarvoor benodigde kwaliteitseisen?  
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